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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 92 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 
თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. დონბასში ვითარება საშინელია, ამბობს ლუგანსკის სამხედრო ადმინისტრაციის 
უფროსი. ლუგანსკის რეგიონის ტერიტორიის 95% ოკუპირებულია და დაბომბვა უწყვეტად მიმდინარეობს. რუსულმა 
ძალებმა კიდევ ერთხელ სცადეს შეტევა სევეროდონეცკსა და ლისიჩანსკში. ჯერ კიდევ არის სატრანსპორტო და 
მომარაგება კავშირი, თუმცა დაბომბვა არ წყდება, რადგან რუსები ცდილობენ აიღონ კონტროლი რეგიონის მთავარ 
დარჩენილ ქალაქებზე. ლისიჩანსკი-ბაჰმუტის გზა გადაკეტილი არ არის, სევეროდონეცკი ჯერ არ არის გარშემორტყმული. 
ამჟამად ლუგანსკის ოლქში 40 ათასზე მეტი ადამიანი რჩება უკრაინის მიერ კონტროლირებად რაიონებში და მათ 99%-ს 
წასვლა არ სურს. ლისიჩანსკის მუდმივი დაბომბვის გამო, მშვიდობიანი მოსახლეობის დაკრძალვა შეუძლებელი გახდა, 
ამიტომ ადგილობრივი ხელისუფლება იძულებული გახდა 150-ზე მეტი ცხედარი დაემარხა მასობრივ საფლავში. 

მიუხედავად იმისა, რომ ხარკოვში ვითარება შედარებით მშვიდია, ბრძოლები რეგიონში გრძელდება. დღის განმავლობაში 
რუსეთის ძალებმა დაბომბეს ბალაქლია (იზუმის რაიონი) - დაშავდა 8 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი, 2 დაიღუპა; ასევე 
დაბომბეს ჩუჰუივის რაიონის ცირკუნი და სლობოჟანსკე - დაშავდა 2 ადამიანი. 

მიკოლაივის რეგიონი რეგულარული დაბომბვის ქვეშაა. დაბომბვის შედეგად დაზიანდა 4 სოციალური და 
ადმინისტრაციული ინფრასტრუქტურის ობიექტი და რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი. 

ოკუპირებული ქალაქები . ოკუპირებული მარიუპოლის ახალი სატელიტური სურათები აჩვენებს, რომ რუსული გემები 
იპარავენ არა მხოლოდ მარცვლეულს, არამედ ლითონსაც. Project Skhemy-მ ( Schemes ) გამოუშვა მარიუპოლის, როგორც 
ყოფილი დიდი ინდუსტრიული ცენტრის კვლევა, მრავალი მეტალურგიული საწარმოებით . ყველა ეს საწარმო ომის გამო 
განადგურდა და მათი პროდუქციის ნარჩენები ახლა აქტიურად გადის ექსპორტზე. 

რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას უკრაინის ზაპორიჟჟისა და ხერსონის რეგიონების 
მცხოვრებთათვის რუსული პასპორტების გამარტივებული გაცემის შესახებ. ფაქტობრივად, ეს ნიშნავს უკრაინის 
ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლების იძულებით პასპორტიზაციას. ეს მოჰყვება იმ პროცედურას, რომელსაც 
რუსული ძალები ადრე ახორციელებდნენ ე.წ. LPR-სა და DPR-ში. კერძოდ, რუსულმა ძალებმა ოკუპირებული მარიუპოლის 
მაცხოვრებლებისთვის რუსული პასპორტების გაცემა დაიწყეს, ამბობს მარიუპოლის მერის მრჩეველი. ოკუპირებული 
ტერიტორიების მოსახლეობისთვის რუსული პასპორტების მიწოდება რუსეთს საფუძველს აძლევს თქვას, რომ მისი 
ქმედებები მიზნად ისახავს მომავალში საკუთარი მოქალაქეების დაცვას. 

Საკვების უსაფრთხოება. რუსული ძალები უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საწყობებიდან 
მარცვლეულის მოპარვას განაგრძობენ. ასეთი შემთხვევები დაფიქსირდა ბერდიანსკში, როცა რუსულმა ძალებმა 
შენახული მარცვლეული ყირიმში გადაიტანეს. ადრე ადგილობრივმა მოსახლეობამ აზოვკაბელის ქარხანასთან 
მარცვლეულით სავსე მისაბმელიანი 30-ზე მეტი სატვირთო მანქანა დაითვალა. Asket Shipping-იდან მოპარული 
მარცვლეულის სატვირთო მანქანების კოლონა მელიტოპოლის გზატკეცილზე შენიშნეს. მანამდე Asket Shipping-მა - 
ადგილობრივმა გადამზიდავმა კომპანიამ - უარი თქვა ოკუპანტებთან თანამშრომლობაზე და თავისი ობიექტები 
დასავლეთ უკრაინაში გადაიტანა. დამპყრობლები მარიუპოლის პორტიდან მარცვლეულის ნარჩენების რკინიგზით 
გატანასაც ცდილობენ. მარიუპოლში და სართანას სადგურში სარკინიგზო ხაზის შეკეთება სასწრაფოდ დაიწყო. 

გაეროს უშიშროების საბჭომ კონფლიქტებისა და სასურსათო უსაფრთხოების საკითხებში ხაზი გაუსვა უკრაინის 
პორტების, განსაკუთრებით ოდესის პორტის საზღვაო განბლოკვის მნიშვნელობას. უკრაინა კვებავს 400 მილიონ ადამიანს. 
36 ქვეყანა თავისი მარცვლეულის 50%-ზე მეტს სამხრეთ უკრაინიდან შემოაქვს. ოდესის რეგიონში პორტების ვერ გახსნა 
არის ომის გამოცხადება გლობალურ სასურსათო უსაფრთხოებაზე, გააფრთხილა დევიდ ბიზლიმ, მსოფლიო სასურსათო 
პროგრამის აღმასრულებელმა დირექტორმა და გამოიწვევს შიმშილობას, დესტაბილიზაციას და მასობრივ მიგრაციას 
მთელ მსოფლიოში. 

საზღვაო ბლოკადა . Washington Post-მა გამოაქვეყნა ახლად გასაიდუმლოებული აშშ-ს დაზვერვის სურათები , რომლებიც 
მიუთითებს რუსეთის საზღვაო ბლოკადაზე, რამაც შეაჩერა საზღვაო ვაჭრობა უკრაინის პორტებში. რუსეთის 
ხელისუფლებამ უარყო (რა თქმა უნდა) ბრალდება უკრაინიდან შავი ზღვის გავლით საზღვაო გზების გადაკეტვაში. 
იმავდროულად, მსოფლიო ლიდერები უწოდებენ მიზანმიმართულ თავდასხმას სურსათის მიწოდების გლობალურ 
ჯაჭვზე, რამაც გამოიწვია პოლიტიკური არასტაბილურობისა და დეფიციტის შიში, თუ მარცვლეული და სხვა აუცილებელი 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები თავისუფლად არ მიეწოდება უკრაინიდან, ნათქვამია სტატიაში. 

ვიზები რუსებისთვის. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ მხარი დაუჭირა პეტიციას უკრაინაში რუსეთის მოქალაქეებისთვის 
სავიზო რეჟიმის შემოღების შესახებ. რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის დაწესების შესახებ 
პეტიცია პრეზიდენტის ვებგვერდზე 2022 წლის 11 თებერვალს გამოქვეყნდა და მას შემდეგ 25 000-ზე მეტი ხელმოწერა 
შეგროვდა. როგორც შემდეგი ნაბიჯი, მინისტრთა კაბინეტი მოთხოვნის განხორციელებისთვის მზადებაა. 

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/595922954918641/
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-mariupol-zerno-metal/31867261.html
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-mariupol-zerno-metal/31867261.html
https://www.reuters.com/world/europe/russia-offers-fast-track-citizenship-residents-occupied-ukraine-2022-05-25/
https://www.reuters.com/world/europe/russia-offers-fast-track-citizenship-residents-occupied-ukraine-2022-05-25/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-rosiji-proti-ukrajini-u-mariupoli-pochali-vidavati-pasporti-rf-50245112.html
https://t.me/denisovaombudsman/6217
https://media.un.org/en/asset/k10/k10mjpv1u3
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/24/naval-blockade-food-supply-ukraine-russia/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://petition.president.gov.ua/petition/134744
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საგარეო პოლიტიკა. ევროკომისია შემოთავაზებული სანქციების თავიდან აცილების დამატება ევროკავშირის აქტუალურ 
დანაშაულთა სიას, იუწყება POLITICO. ეს წინადადება მოდის უკრაინისა და ევროკავშირის ზოგიერთი სიმპატიური ქვეყნის 
მოწოდების ფონზე, გამოიყენონ რუსული სახელმწიფოს აქტივები და სანქცირებული ოლიგარქები უკრაინის 
აღმშენებლობისთვის გადასახდელად. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და აშშ-ის ოფიციალური პირები, ისევე როგორც 
უკრაინის ხელისუფლება, აქტიურად ითხოვენ რუსული გაყინული აქტივების გამოყენებას უკრაინაში მიყენებული 
ზარალის ხარჯების დასაფარად. 

აქტივების მართვა. Ევროკავშირი არის მოხსენებული დ რუსეთის ცენტრალური ბანკის დაახლოებით 23 მილიარდი ევროს 
აქტივების გაყინვას. სავარაუდოდ, ეს მაჩვენებელი გაცილებით მაღალი იქნებოდა, ვიდრე ოფიციალურად იყო 
წარმოდგენილი. იმავდროულად, რუსეთი ამტკიცებს, რომ დასავლეთის სანქციებმა გამოიწვია მისი ცენტრალური ბანკის 
300 მილიარდი დოლარის აქტივების გლობალური გაყინვა . გაყინული აქტივების მთლიანი მითითებული თანხიდან 
მხოლოდ მეათედზე ნაკლებია ევროკავშირში, ინფორმაციის თანახმად, რომელიც ევროკომისიამ შეაგროვა ევროკავშირის 
27 მთავრობიდან, იუწყება Reuters. 

იმავდროულად, შვეიცარია უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის თანამოაზრეს 100 მილიონი CHF (104 
მილიონი დოლარი) აქტივების ჩამორთმევას ცდილობს. ეს ნაბიჯი არ უკავშირდება რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ 
სანქციებს ბოლო თვეების განმავლობაში. თუმცა, სამართალწარმოება „უზრუნველჰყოფს“ უკრაინას, რომელსაც ომის 
დაწყების შემდეგ კიდევ უფრო მეტი სირთულე შეექმნა ამ ქონების კონფისკაციაში, თქვა შვეიცარიის აღმასრულებელმა 
ხელისუფლებამ. ივანიუშჩენკო იყო უკრაინის ჩამოგდებული ყოფილი პრეზიდენტის, ვიკრორ იანუკოვიჩის ახლო 
მოკავშირე და იყო პასუხისმგებელი "ტიტუშკის" - ანუ დაქირავებული აგენტების - მიწოდებაზე, რომლებიც მაიდანის 
რევოლუციის დროს იტაცებდნენ და აწამებდნენ აქტივისტებს. ასევე, მას ბრალად ედება სხვისი ქონების მითვისება და 
განსაკუთრებით დიდი მასშტაბით უკანონო გამდიდრება. 

ომის დანაშაულები. აშშ-მ, ევროკავშირმა და დიდმა ბრიტანეთმა შექმნეს Atrocity Crimes Advisory Group (ACA). ეს 
ერთობლივი ინიციატივა უშუალოდ დაუჭერს მხარს უკრაინის გენერალური პროკურატურის ომის დანაშაულთა 
დანაყოფების ძალისხმევას უკრაინაში ჩადენილი ომის დანაშაულებისა და სხვა დანაშაულების მტკიცებულებების 
დოკუმენტირება, შენახვა და ანალიზი, სისხლისსამართლებრივი დევნის მიზნით, ნათქვამია. წელს განცხადება . 
მხარდაჭერის სფერო მოიცავს გაფართოებულ დაფინანსებას საერთაშორისო პროკურორებისა და სხვა სამხედრო 
დანაშაულების ექსპერტების მუშაობისთვის, რომლებიც უკვე განლაგებულია რეგიონში. ეს ინტერდისციპლინარული 
გუნდი უზრუნველყოფს სტრატეგიულ რჩევებსა და ოპერატიულ დახმარებას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა 
მტკიცებულებების შეგროვება და შენარჩუნება, სამხედრო ანალიზი, კონფლიქტთან დაკავშირებული სექსუალური 
ძალადობის გამოძიება და თანამშრომლობა საერთაშორისო და ეროვნულ ანგარიშვალდებულების მექანიზმებთან. 

გაზის გადახდები. რუსეთი აცხადებს, რომ ევროპაში გაზპრომის 54 კლიენტიდან ნახევარს - ევროპულ ენერგეტიკულ 
კომპანიებს - ანგარიშები აქვთ გახსნილი გაზპრომბანკში. სისტემა, რომელიც მოიცავს გაზპრომბანკში ორი ანგარიშის 
შექმნას, საშუალებას აძლევს ევროპას თქვას, რომ ტექნიკურად იხდის ბუნებრივ აირს ევროში, ხოლო რუსეთს შეუძლია 
თქვას, რომ იღებს გადახდას რუბლებში - მოთხოვნა, რომელიც პუტინმა დაუწესა "არამეგობრულ" ერებს . იუწყება 
ვაშინგტონ პოსტი. ამ დროისთვის პოლონეთმა და ბულგარეთმა უკვე შეწყვიტეს რუსული გაზი, რადგან მათ უარი 
განაცხადეს რუბლის გადახდაზე. 

კითხვის კუთხე. 
● აზრი | უკრაინას სჭირდება იარაღი და არა ლექციები დასავლეთიდან | ვაშინგტონ პოსტი 
● როგორ იბრძვის უკრაინის უდიდესი რომანისტი თავისი ქვეყნისთვის | New York Times (nytimes.com) 

 
სტატისტიკა. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 
დანაკარგები 2022 წლის 26 მაისის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 29 600, ტანკები - 1315, APV 
- 3235, საარტილერიო სისტემები - 617, MLRS - 201, საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 93, სტაციონარული 
თვითმფრინავი – 206, შვეულმფრენი – 170, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 502, 
საკრუიზო რაკეტები – 114, კატარღები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 13, რბილი მანქანები და საწვავის 
ტანკერები – 2225, სპეცტექნიკა – 47. 

 
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია,  რაც არ უნდა მცირე! 

● მხარი დაუჭირეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია „ზგრაიას“ (კიევი), მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებიც 
მუშაობდნენ სამხედროებთან აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014-2015 წლებში. მათ განაახლეს მუშაობა 
მშვიდობიანი მოსახლეობისა და საავადმყოფოების მედიკამენტებითა და აღჭურვილობით, უკრაინის 
შეიარაღებული ძალებისა და ტერიტორიული თავდაცვის აღჭურვილობით, ტექნიკით, მედიკამენტებითა და 
საკვებით. შეიტყვეთ მეტი და მხარი დაუჭირეთ მათ.  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_191743_prop_dec_cri_en.pdf
https://www.politico.eu/article/brussels-to-make-skirting-sanctions-an-eu-wide-crime/
https://www.reuters.com/world/europe/brussels-says-about-24-bln-russian-central-bank-assets-frozen-eu-less-than-2022-05-25/
https://www.reuters.com/world/europe/brussels-says-about-24-bln-russian-central-bank-assets-frozen-eu-less-than-2022-05-25/
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/swiss-begin-efforts-to-confiscate-assets-of-ex-ukrainian-leader/47623632
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/swiss-begin-efforts-to-confiscate-assets-of-ex-ukrainian-leader/47623632
https://www.state.gov/launch-of-the-atrocity-crimes-advisory-group-aca-for-ukraine/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/eu-russian-gas-putin-rubles/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/eu-russian-gas-putin-rubles/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/eu-russian-gas-putin-rubles/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/eu-russian-gas-putin-rubles/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/05/23/west-ukraine-russia-must-pay-not-impose-ceasefire-war/?fbclid=IwAR2kbfWdM49wY5gtWjhoG2zRRBO9mZiqywmO16ZuDwcR80LwUE0p0QniWF4
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/05/23/west-ukraine-russia-must-pay-not-impose-ceasefire-war/?fbclid=IwAR2kbfWdM49wY5gtWjhoG2zRRBO9mZiqywmO16ZuDwcR80LwUE0p0QniWF4
https://www.nytimes.com/2022/05/24/magazine/ukraine-andrey-kurkov.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DIDmweiOEcDIGS-kHAIrdgfdIy2TneTdlNKrI-Af9v1OxYIQptVwys6NOiqagyHh8U-8i1T39kmNXER6w5-jvnKTnpd-ohnbTv-kuIbGj1XK2J0GkqIFsyvZJkdliv2HFYlf3BRvVnmYUrhYdXDZh_TDoEYyGOtuC5SEktfYXbMWyPr1U-SOpbWjrMnNKD6L5mcQ1aDVnOSHsX8n9roZoHe4tRZPCjWkZmLMnugrwRCXhqK5OpAvAzR4vTlLZtsd3duBbXWE6uvCffM12CaIozXHQ&smid=tel-nytimes
https://www.nytimes.com/2022/05/24/magazine/ukraine-andrey-kurkov.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DIDmweiOEcDIGS-kHAIrdgfdIy2TneTdlNKrI-Af9v1OxYIQptVwys6NOiqagyHh8U-8i1T39kmNXER6w5-jvnKTnpd-ohnbTv-kuIbGj1XK2J0GkqIFsyvZJkdliv2HFYlf3BRvVnmYUrhYdXDZh_TDoEYyGOtuC5SEktfYXbMWyPr1U-SOpbWjrMnNKD6L5mcQ1aDVnOSHsX8n9roZoHe4tRZPCjWkZmLMnugrwRCXhqK5OpAvAzR4vTlLZtsd3duBbXWE6uvCffM12CaIozXHQ&smid=tel-nytimes
https://www.facebook.com/zgraya.ua
https://zgraya-help.com/?fbclid=IwAR1vDk8QJxEBWEuwpBpp2TbvGQUWX-h8GEdr9LgTKttI0pfLtl0v51T5qsw
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● გაუზიარეთ ეს უახლესი ინფორმაცია უკრაინაში ვითარების შესახებ, ან სოციალურ მედიაში, ადგილობრივ 
მედიას ან ამ მოკლე განახლების გარშემო გავრცელებით. 

● გამოიწერეთ ჩვენი ყოველდღიური განახლებები Twitter-ზე და ჩვენს ვებსაიტზე . 
● თქვენ შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ ჩვენს პროექტს შემოწირულობებით PayPal-ის საშუალებით. მეტი 

ინფორმაცია აქ . 

მადლობა უკრაინის მხარდაჭერისთვის! სლავა უკრაინა! დიდება უკრაინას! 

 

https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

